
KRV`de
TÜRKÇE 
DERSLERİ

“Dilimiz, gelecek nesillere 
aktaracağımız en güzel 

mirastır.”

Türkiye Cumhuriyeti
Düsseldorf Başkonsolosluğu

Eğitim Ataşeliği

Adres: Willstätterstraße 9  / 40549 Düsseldorf
Telefon: +49 211 /  454 78 42

Faks: +49 211  / 436 09 49
E-posta: egitimdus@t-online.de

İnternet: http://dusseldorf.meb.gov.tr

“Dil, bir milletin kültürünü 
bireyin de kimliğini oluşturan 

en temel unsurdur.“

T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğu
Eğitim Ataşeliği

Türkisches Generalkonsulat Düsseldorf
Abteilung für Bildungswesen

“Ana dilin kaybı, insanın kendi 
öz kültürüyle olan 

bağının kopması demektir.“

Çocuğunuzu “Türkçe Dersleri”ne 
gecikmeden kayıt ettiriniz!

Bilimsel araştırmalar; Ana dilini iyi bilen 
çocukların hem diğer dilleri daha kolay ve 
kalıcı öğrendiklerini hem de okul başarılarının 
daha yüksek olduğunu, ortaya koymaktadır.

► Ana dilinde kendisini daha iyi ifa-
de edecek ve Türkiye’deki yakınları ve 
akrabaları ile daha güçlü iletişim kuracaktır.  

► Kendi ulusal değerlerinin farkına varıp, 
başka kültürlere saygı duymayı öğrenecektir.  



► Orta öğretim düzeyindeki okul türlerinde 
(5 - 10. sınıflar) en az 18 öğrencinin 
katılması şartıyla Türkçe dersi verilmektedir.

Bir okulda ana dili Türkçe dersinin açılması, 
velilerin isteğine bağlıdır. Ne kadar çok 
sayıda veli Türkçe dersi isterse o kadar 
çok sayıda Türkçe dersi açılır. Bunun için:

KRV’DE TÜRKÇE DERSLERİ

YABANCI DİL DERSİ OLARAK TÜRKÇE

ÇOCUKLARIMIZ NEDEN 
TÜRKÇE ÖĞRENMELİ? 

İKİ DİLLİLİK ZENGİNLİKTİR

ANA DİLİ DERSİ OLARAK TÜRKÇE

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Okul ve Eğitim 
Bakanlığı’nın “Köken Dili Dersi Yönetmeliği”      
Türkçe derslerinin yasal dayanağını oluşturmaktadır.
(ABI.NRW.07-08/16 ve BASS 13-61 Nr.2).

► Türkçe dersleri Eyalet Eğitim Bakanlığının 
yetki ve sorumluluğunda yürütülmektedir.

► Türkçe öğretmenleri Eyalet Eğitim  
Bakanlığı tarafından mahallen atanmaktadır.

Eyalet okullarında Türkçe dersleri 
iki şekilde verilmektedir:

1. Ana dili dersi olarak Türkçe,

2. Yabancı dil dersi olarak Türkçe.

Seçim yapmak zorunda değiliz.

“Ya Almanca ya Türkçe” değil,
 “HEM ALMANCA HEM TÜRKÇE”

Kuzey Ren Vestfalya Eyaletindeki 
okullarda;

► İlkokullarda (1 - 4. sınıflar) en az 15 öğrencinin 
katılması şartıyla Türkçe dersi  verilmektedir.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaletindeki 
ortaokul ve liselerde;

► Ortaöğretim I. kademesindeki tüm okul tür-
lerinde (5 - 10. sınıflarda) 6. sınıftan itiba-
ren ikinci yabancı dil, 8. sınıftan itibaren ise 
3. yabancı dil olarak Türkçe seçilebilmektedir.

► Yabancı dil olarak Türkçe dersine, sadece ana 
dili Türkçe olan öğrenciler değil, istekli olan diğer 
öğrenciler de katılabilmektedir. 

► Bu dersten alınan not sınıf geçmeye etki  etmek-
tedir. 

► Abitur sınıflarında ve sınavlarında Türkçe, 
seçmeli bir ders olarak (3. veya 4. yabancı dil) da     
seçilebilmektedir.

Çünkü bu dersler çocuğumuzun; 

► Türkçeyi daha iyi konuşmasını ve yazmasını 
sağlayacaktır. 

► Okul ve akademik başarısını olumlu etkileye-
cektir.

► Kişiliğini ve özgüven duygusunu güçlendire-
cektir.

► Türkiye’de ve Almanya’da birçok sektör ve 
iş alanında yeni iş imkânı ve kariyer fırsatları 
oluşturacaktır.

► Kendisini ve ülkesini iyi bir şekilde temsil et-
mesini sağlayacaktır.

► Edebiyat, sanat ve spor alanlarında profesyo-
nel ya da hobi olarak yeni uğraşılar kazandıracaktır.

Veliler her yıl 
kayıt döneminde 

(Şubat - Mart); 
mutlaka ana dili 

Türkçe dersi kayıt 
formunu imzalayıp 

okullarına 
vermelidir.



Ansprechpartner ist die Pflichtschule Ihres Kindes. 
 
Über die Pflichtschule                                                                                                         Eingangsstempel Am 
 
 
An 
Schulamt für die  
Stadt Krefeld 
Petersstr. 118 
47798 Krefeld 
                                                                                                                                              
Bitte in Druckschrift ausfüllen. Unleserliche oder unvollständig ausgefüllte Formulare 
werden zurückgesandt. 
 

Anmeldung zum herkunftssprachlichen Unterricht (HSU) 

Schuljahr 2020/2021      
Familienname der Schülerin / des Schülers Vorname der Schülerin / des Schülers Geburtsdatum 

Straße, Haus-Nr. PLZ, Wohnort Stadtteil 

Telefon E-Mail-Adresse 

Voraussichtliche Schule ab 01.08.2020  
 
 
 

Klasse / Jahrgang im 
Schuljahr 2020/2021 (Bitte 
unbedingt angeben!) 
 

 

Bitte ankreuzen 

  Halbtagsunterricht 

 

  Ganztagsunterricht (OGS) 

Gewünschter HSU-Unterrichtsstandort (sofern möglich) 
 

Zutreffendes bitte ankreuzen 
 

 ☐   albanisch         ☐   arabisch            ☐    griechisch         ☐    italienisch          ☐   kroatisch             ☐   polnisch 
 

 ☐   russisch           ☐   serbisch             ☐    spanisch           ☐    türkisch           ☐    vietnamesisch    ☐  __________ 

 

Zu Hause sprechen wir nur Deutsch ☐   /   nur die Herkunftssprache ☐    /    beide Sprachen ☐  

 
Mein / Unser Kind kann die Herkunftssprache: 

• etwas verstehen  ☐   /   gut verstehen  ☐   /   etwas sprechen☐   /   gut sprechen ☐ 

 

• etwas schreiben ☐    /   etwas lesen ☐      /    kann nicht lesen und schreiben ☐ 

 

      ☐ Mir/ Uns ist bekannt, dass die Teilnahme des Kindes für die Dauer mindestens eines Schuljahres verpflichtend ist 

           und der Schulpflichtüberwachung unterliegt. 
 

Hiermit bestätige ich / bestätigen wir, dass das o. g. Kind im Schuljahr 2020/2021 am HSU teilnimmt.   

 
                  Datum, Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 

 

 

Die Angaben wurden 
geprüft und werden 
bestätigt: 
Schulstempel 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum, Unterschrift der Schulleitung 

Vom Schulamt auszufüllen 

HSU-Ort 
 

HSU-Lehrkraft 

 

Eingangsstempel FB 40  
Spätester 

Anmeldetermin: 

         01.05.2020 
 

                    


